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YAICI – PP Muslimat NU Edukasi Ibu untuk Bijak Menyikapi Iklan Pangan Menyesatkan dalam 

Upaya Melindungi & Mewujudkan Generasi Emas 2045 

 

 

Bali, 7 Desember 2019 – Yayasan Abhipraya Insan Cendekia (YAICI) pada 2018 menemukan 4 

kasus gizi buruk pada anak rentang usia 0 – 23 bulan yang disebabkan oleh konsumsi susu kental 

manis sejak bayi di Batam, Kendari dan Sulawesi Selatan. Satu orang diantaranya meninggal pada 

usia 10 bulan. Diketahui, orang tua memberikan susu kental manis untuk anak karena 

beranggapan produk tersebut adalah susu yang dapat memenuhi gizi anak, harga yang ekonomis 

dan kemasan iklan yang menampilkan susu kental manis sebagai minuman susu. 

 

Menindaklanjuti temuan tersebut, berbagai upaya dilakukan YAICI dalam rangka pencegahan 

kesalahan persepsi masyarakat tentang susu kental manis. Diantara yang telah dilakukan adalah 

bermitra dengan banyak pihak, salah satunya adalah PP Muslimat NU untuk melakukan edukasi 

kepada masyarakat. Di Bali, edukasi Gizi Bagi Ibu untuk Menyikapi Iklan Pangan Menyesatkan 

dalam Upaya Melindungi & Mewujudkan Generasi Sehat menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan  

Pov. Bali, Kepala Balai BPOM Prov. Bali  , Ketua  PW Muslimat NU Prov. Bali , dan Arif Hidayat, SE. 

MM, Ketua Harian YAICI. 

 

Secara umum, Bali merupakan wilayah di Indonesia dengan prevalensi gizi buruk yang cukup 

rendah. Meski demikian, edukasi untuk masyarakat tetap penting untuk dilakukan mengingat 

iklan adalah konsumsi masyarakat sehari-hari. Sementara banyak produk pangan termasuk susu 

kental manis cenderung diiklankan dengan tidak menampilkan kandungan yang sebenarnya. 

 

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mengatakan, iklan produk pangan pada media massa khususnya 

televisi sangat mempengaruhi keputusan orang tua terhadap anak. “Sebanyak 37% responden 

beranggapan bahwa susu kental manis adalah susu, bukan topping, dan 73% responden 

mengetahui informasi susu kental manis sebagai susu dari iklan televisi. Betapa televisi menjadi 

konsumsi harian masyarakat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Iklan sebagai 

promosi produk yang ditayangkan berulang yang akhirnya akan mempengaruhi  persepsi 

masyarakat terhadap produk yang diiklankan. Salah satu contohnya adalah susu kental manis, 

selama ini diiklankan sebagai susu, maka hingga hari ini masuh ada masyarakat yang 

mengkonsumsi susu kental manis sebagai susu, meskipun BPOM telah melarang,” jelas Arif 

Hidayat.  

 

Lebih lanjut, Arif menjelaskan pengaturan tentang iklan susu kental manis semula telah diatur 

melalui Surat Edaran bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 yang tentang “Label dan 

Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) yang dikeluarkan pada 22 

Mei 2018.  Pada dasarnya, pasal-pasal dalam surat edaran tersebut telah mengaur dengan jelas 

tentang iklan susu kental manis agar tidak lagi mengakibatkan kesalahan persepsi pada 

masyarakat. “Kami concern pada  point no 3 yang berbunyi ‘dilarang menggunakan visualisasi 

gambar susu cair dan/ atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk 

dikonsumsi sebagai minuman’, point ini cukup jelas dan tegas menyebutkan bahwa susu kental 

manis tidak boleh disajikan dalam bentuk minuman,” jelas Arif.  



 

Sayangnya, saat BPOM mengukuhkan ke dalam PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label 

Pangan Olahan , pada pasal 67 point w menyebutkan “larangan mencantumkan 

pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan 

sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi,”. 

 

“Kami menyayangkan sikap BPOM yang tidak konsisten pada kedua peraturan di atas. Pada surat 

edaran jelas disebutkan bahwa tidak boleh menggunakan visualisasi dengan cara diseduh. 

Sementara pada PerBPOM, larangan tersebut dihilangkan. Oleh karena itu kami 

mempertanyakan sikap BPOM,” jelas Arif Hidayat.  

 

Dalam kesempatan yang sama, ..................Muslimat NU menghimbau agar ibu sebagai pendidik 

utama di keluarga harus sehat dan juga cerdas. “Ibu harus mampu memilah dengan baik produk 

pangan yang banyak diiklankan di media massa. Bagaimanapun, kesehatan keluarga harus 

dimulai terlebih dahulu dari ibu yang bijak memilih makanan. Ibu juga harus teredukasi tentang 

gizi agar tidak salah memberi asupan gizi, seperti susu kental manis yang seharusnya adalah 

topping makanan, jangan sampai diberikan sebagai minuman untuk anak-anak. Tugas kita adalah 

mewujudkan anak-anak Indonesia yangs ehat, kuat dan cerdas sehingga bonus demografi dimasa 

mendatang menjadi beban bagi bangsa kita,” . 
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